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Osmanlý Hukukunda Ýzinnâme ile Nikâh
Ekrem Buðra Ekinci*

Formal License to Marry (Ýzinnama) in Ottoman Family Law
Islamic law does not require any conditions apart from two witnesses for a marriage contract.
However, throughout history, Muslim governments have attached importance to the establishment
of the marriage contract under the supervision of the government. In the Ottoman Empire, it was
customary for a marriage contract to be established by an imam (the prayer leader of a mosque) or
the spiritual leaders of other religions after obtaining an izinnâme (letter of authority) from a qadi
(judge). It is seen that this became an official obligation from the middle of the XVIth century. This
was also when the asking for permission for marriage from the woman’s curator began. Without
obtaining izinnâme from the qadi, the marriages solemnized were not considered invalid, even so,
the courts were forbidden to handle discords relating to such marriages. In the XIXth century, punishment had been stipulated for those who established a marriage contract and those who had a
marriage contract established without getting izinnâme from the qadi. In this last century, the imam
or the spiritual leader solemnizing a marriage was ordered to report this marriage to the census
administration. Imposing such orders by the rulers for the good of the public was not contrary to
Islamic law. In fact, this was thought to provide publicity and ease of provability.
Keywords: marriage, izinname (letter of authority), ilmuhaber (information certificate), curator,
marriage by an imam, census record, Sultan’s order, fetwa, Ebussuud, marriage fee

Evlilik, bir erkek ile bir kadýnýn beraberliði neticesini doðuran bir akid ile
olur. Buna nikâh akdi denir. Nikâh, insanlýk tarihinin en eski müesseselerinden
birisidir. Hemen her cemiyette, þartlarý ve neticeleri farklý da olsa nikâh mevcuttur. Nikâhsýz birleþmeler (zinâ) umumiyetle suç sayýlmýþ ve neseb, nafaka,
verâset gibi hukukî neticeleri doðurmayacaðý kabul edilmiþtir. Þer’î hukukun evliliðe dair hükümleri, fýkýh kitaplarýnda teferruatýyla tanzim olunmuþtur. Bu sebeple XX. asra gelinceye kadar Ýslâm devletlerinde bir âile kanununa ihtiyaç duyulmuþ deðildir. Maamafih hususî hukuka müdâhil olmama prensibine raðmen,
hükûmetler âile hukukunda zaman zaman bazý düzenlemeler yapmak ihtiyacýný
hissetmiþlerdir. Bunlardan en önemli birisi nikâhlarýn kâdý tarafýndan veya kâdý-
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dan izin alýnarak imamlar tarafýndan kýyýlmasý, diðeri de nikâhlarýn resmî kayýtlara tescilidir. Bu iki düzenlemenin esasý da çok eski yýllara dek uzanýr1.
NÝKÂHIN ÞARTLARI
Nikâhýn in’ikadý, sýhhati, nefazý ve lüzumu için bir takým þartlar vardýr. Ýn’ikad
þartlarýna nikâhýn rükünleri de denir. Nikâhýn rükünleri bütün akidlerde olduðu
gibi taraflarýn (bir erkek ile bir kadýnýn) nikâha dair birbirine uygun icap ve kabul beyanlarýdýr. Rüknler mevcut olsa bile, sýhhat þartlarý bulunmadýkça, nikâh
akdi hukuken muteber olmaz; ya bâtýl veya fâsid olur. Nefaz þartý, hukuken sahih
olarak kurulan bir nikâh akdinin hüküm ifade etmesi için gereken þartlardýr. Mümeyyiz küçüðün nikâhýnda velinin, veya velisi tarafýndan evlendirilen âkil ve
bâliðin icâzeti birer nefaz þartýdýr. Bunlar gerçekleþmedikçe akid nâfiz olmaz; yani hükümlerini yerine getirmez. Lüzum þartý ise, akdin lâzým (baðlayýcý) olmasý,
yani geri dönülememesi için gereken þartlardýr. Âkil ve bâlið bir kýzýn, velisinin
iznini almaksýzýn, küfvü (dengi) olmayan birisi ile veya mehr-i mislden (akranlarýnýn aldýðý mehirden) aþaðý bir mehir ile evlenmesi durumunda lüzum þartý eksiktir. Veli, böyle bir evliliði bozdurabilir.
Ýcap ve Kabul
Nikâhýn ilk þartý, icap ve kabuldür. Ýcap ve kabul, açýk veya evlenmeye delâlet
eden her çeþit söz ile olur. Yalnýz, konuþan iki kiþinin de fiilleri mâzî, yani di’li
geçmiþ zaman sîgasýyla söylemesi lâzýmdýr. Nikâhýn sýhhati için meclis birliði de
þarttýr. Ýcap ve kabul beyanlarýnýn ayný mecliste ileri sürülmesi lâzýmdýr. Bir arada bulunmayan kadýnla erkek, yazý ile nikâh yapabilir. Birinin icabýný ihtivâ eden
mektup diðerinin eline ulaþtýðýnda, iki þâhid yanýnda okuyup, söz ile kabul edince nikâh sahih olur. Nikâhta taraflarýn bizzat bulunmalarý gerekmez. Hiçbir özürleri olmasa bile, veli veya vekil mârifetiyle nikâh kýydýrabilirler. Ýcap ve kabul beyaný, geleceðe muzaf kýlýnamaz; ta’likî veya infisâhî þarta baðlanamaz. Muvakkat
nikâh geçersizdir. Nikâh bazý takyidî þartlara baðlanabilir. Meselâ kadýn, “Boþanmak benim elimde olmak üzere seninle evlendim” der ve erkek de bunu kabul
ettim derse, hem nikâh sahihtir; hem de þart muteberdir. Dolayýsýyla kadýn istediði zaman kendisini boþayabilir.
Evlenme Mânilerinin Bulunmamasý
Akrabâlýk: Mahrem akrabâ ile evlenmek sahih deðildir. Mahrem akrabalýk anne,
nine, kýzkardeþ, kýz, hala, teyze gibi neseben olduðu gibi, üvey anne, üvey kýz, ge1
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Gotthard Jäschke’nin “Türkiye’de Ýmam Nikâhý” adlý bir makalesi, nikâhlar üzerinde devlet
kontrolü, kâdýlardan izin alma ve tescil mükellefiyetlerinin tarihçe ve gerekçesini tedkik
eden etraflý bir çalýþmadýr. (Terc. Ahmet Mumcu, Ord. Prof. Dr. Sabri Þakir Ansay’ýn Hatýrasýna Armaðan, AÜHF, Ankara 1964, s. 11-31)
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lin, kayýnvâlide gibi sýhren (evlilik yoluyla) da olabilir. Bir kimsenin neseb akrabâlýðý sebebiyle evlenmesinin ebediyyen yasak olduðu kimseler, rýdâen (süt
yoluyla) akrabâ ise, evlilik sahih olmaz. Yani bir kimse iki buçuk yaþýna kadar süt
emdiði kadýnýn mahrem akrabâsý ile evlenemez.
Din ayrýlýðý: Müslüman bir erkek müþrik bir kadýn ile evlenemez. Ehl-i kitap,
yani Yahûdî ve Hýristiyan bir kadýn ile evlenmesi mekruh da olsa, sahihtir. Müslüman bir kadýn ise ancak müslüman bir erkek ile evlenebilir.
Hakku’l-gayr: Baþkasýnýn zevcesini nikâh etmek de câiz deðildir, fâsiddir. Ka-

dýn dul veya boþanmýþ olup, ýddeti de geçinceye kadar beklemiþ ise, bunu nikâh
etmek câiz olur.
Köle ile nikâh: Hür bir kadýn ile evli iken, baþkasýnýn câriyesi ile nikâhlanmak

sahih deðildir. Hür bir kimse, kendi câriyesi ile de hiç bir zaman nikâhlanamaz;
çünki mülk ile nikâh bir araya gelmez. Mülkiyetinde bulunmasý nikâhýnda bulunmasý gibidir.
Beþinci kadýn: Hür erkeðin dörtten çok kadýný ayný anda nikâhý altýnda bulundurmasý câiz deðildir. Beþinci ve sonraki nikâhlar fâsiddir.
Üç talâkla boþanan kadýn: Bir kimse üç talâkla boþadýðý, yani iki defa ayrýlýp

tekrar evlendiði ve yine boþandýðý hanýmý ile, bu kadýn bir baþka erkekle evlenip
zifafa girdikten sonra bu evlilik ölüm veya boþanma ile sona ermedikçe ve yeni
bir nikâh kýymadýkça evlenemez. Liân ile ayrýlan karý-koca ebediyyen birbiriyle
evlenemez.
Þâhidler
Þer’î hukukta bütün akidlerde iki þâhid tutulmasý ve yazýya geçirilmesi sünnettir; ancak nikâhýn sýhhati için iki þâhid þarttýr. Aksi takdirde akid fâsid olur.
Ehliyet
Mümeyyiz olmayan, yani yedi yaþýndan küçükler ve akýl hastalarý evlenemez.
Mümeyyiz küçük, kendisi evlenebilir ise de, velisinin bu nikâha icâzet vermesi
lâzýmdýr. Nikâhý veli yapmýþsa, küçük de râzý ise akid sahihtir. Mümeyyizlerin evliliði de sûrî (görünüþte) evliliktir; hükümlerini bülûðdan sorasý için doðurur.
Hanefî mezhebinde akýllý ve bülûða ermiþ erkek veya kadýn, kimsenin iznine ihtiyaç olmaksýzýn serbest iradeleri ile bizzat veya vekil yahud velileri vâsýtasýyla
evlenebilir. Ancak Hanefîlerden Ýmam Muhammed, bâliða kadýnýn velisinin iznini arar. Diðer üç mezhep ise bâliða kadýnýn velisinin bizzat nikâhta bulunup kýz
nâmýna icap veya kabulde bulunmuþ olmasýný nikâhýn sýhhati için þart görür.
Osmanlý Devleti’nde XVI. asrýn ilk yarýsýnda, kýz kaçýrmalarýn önüne geçmek
maksadýyla, Ýmam Muhammed’in kavli kanunlaþtýrýlmýþtý.
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Nikâhta Velâyet
Velinin kýydýðý nikâh, evlenen âkýl ve bâlið kimsenin icâzet vermesine kadar,
mümeyyiz çocuðun ve kölenin kýydýðý nikâh da velisinin icâzetine kadar gayr-i
nâfizdir; askýdadýr. Bu hallerde icâzet, nikâhýn nefaz þartý olmaktadýr.
Veli, baba, baba yoksa, babanýn babasý ve onun babasýdýr. Bunlardan sonra,
erkek kardeþ, sonra, erkek kardeþ oðlu, sonra onun oðludur. Sonra amca, sonra
amca oðlu ve onun oðludur. Bunlar yoksa, kâdý (hâkim) veli olur. Erkek velileri bulunmayan yetimleri, Hanefî mezhebinde, anneleri tezvic edebilir (evlendirebilir).
Mümeyyiz küçüðün evlenebilmesi için, velisinin izni þarttýr. Bu izin sonradan da
verilebilir. Akýllý ve bâlið bir erkek veya kadýn velisi râzý olmasa bile dilediði kiþi ile
evlenebilir. Veli, bu gibilerin nikâhýnda bulunup vekil olarak akid yapabilir. Hanefî
mezhebinde, veli ancak küfvüne (dengine) varmayan veya mehr-i mislinden aþaðýya evlenen âkil ve bâlið kadýnýn nikâhýný bozdurabilir. Fakat Þâfiî, Mâlikî ve Hanbelî
mezhebinde bâliða kýzýn nikâhýný yalnýzca velisi veya velisinin vekili kýyabilir.
Hanefîlerden Ýmam Muhammed’e göre de bâliða kýzýn nikâhýna velisinin izin
vermesi gerekir. Ýmam Muhammed’e göre velinin izni kâfi olup, nikâhta bizzat
bulunarak icap ve kabul yapmasý gerekmez. Ama üç mezhepte veli nikâhta hazýr
olup icap ve kabul beyanýnda bulunmalýdýr. Birbirine benzeyen iki görüþ arasýndaki fark budur.
Ýmam Muhammed’e göre ve üç mezhepte veli küfvü ile mehr-i mislden aþaðý
olmamak üzere evlenmek isteyen kýzýn nikâhýna icâzet vermediði takdirde, kýz
hâkime mürâcaat edebilir. Veli, icâzet vermemesine meþru bir sebep gösteremezse, kýzýn zarara uðramasý sözkonusu olduðundan, velâyet hâkime intikal
eder ve hâkim velinin yerine geçip kýza izin vererek nikâhýný akdeder.
Kefâet (Denklik)
Hanefî mezhebine göre, bülûða ermiþ akýllý kadýn velisiz evlenebilir ve kendisine birini vekil yapabilir. Fakat küfvünden (denginden) baþkasýyla veya mehr-i
misl denilen emsallerinin aldýðý mehirden aþaðýya evlenmiþse, velisi durumu
öðrendikten itibaren kadýnýn hâmileliðine kadar mahkemeye mürâcaat ederek
bu nikâhý feshettirebilir. Küfv, erkeðin nesepte (soyda), malda, dinde, diyânette,
sanatta (hýrfette, meslekte) ve hürriyette, kadýna müsâvî (denk) olmasýdýr.
NÝKÂHIN ÞEKLÝ ve TESCÝLÝ
Nikâh, diðer akidler gibi bir akid olmakla beraber, dinî ehemmiyetinden ötürü, þer’î hukuk diðer akidlerde aramadýðý (iki þâhid, mâzi sigasý gibi) bazý þartla44
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rý bu akidde aramýþtýr. Ancak nikâhýn sýhhati için, Hýristiyanlýktan farklý olarak,
bir din adamýnýn huzurunda kýyýlmasý gerekmez. Taraflarýn iki þâhid huzurunda
birbirine uygun beyanlarý ile akid kurulur. Ýslâm tarihinde müslümanlar ehemmiyetinden ötürü nikâhýn, dinî ve hukukî hükümleri iyi bilen ve cemiyette itibarlý birisi tarafýndan akdedilmesini arzu etmiþlerdir. Bu sebeple nikâhlarý umumiyetle imamlar kýyagelmiþtir. Ülkemizde dinî nikâha imam nikâhý denilmesi de bu
geleneðe dayanýr. Bu bakýmdan nikâh, dinî bir akid deðildir. Ancak Ýslam hukukunda her akid, her muamele, hukukun aradýðý þartlara riâyet edilerek yapýlmalýdýr. Aksi takdirde butlan ve fesad (geçersizlik) gibi dünyevî müeyyideden baþka, uhrevî müeyyide de terettüp eder. Yani hukuka uygun akid yapmayan kimse,
günaha girer. Bu bakýmdan sadece nikâh deðil, bütün akidler, hatta hukukî tasarruf ve muameleler dinîdir.
Nikâh akdi, taraflarýn iki þâhid huzurunda birbirine uygun icap ve kabulüyle
mün’akid olduðu halde, ayný zamanda ibâdet sayýlmasý itibariyle, ehemmiyetine binâen Hazret-i Peygamber zamanýndan beri nikâhlarý hep üçüncü bir þahýs
akdetmiþ ve nikâh akdi bir kudsî merâsim þeklinde icrâ olunmuþtur. Hazret-i
Peygamber’in, Ensar’dan birinin nikâhýný hutbe okuyup kýydýðý, hadîs kaynaklarýnda sâbittir.2 Râþid halifeler de bu geleneði devam ettirmiþtir. Hatta Halife
Hazret-i Ali’nin, iþlerinin çokluðu sebebiyle âzâdlý kölesi ve hâcibi (özel kalem
müdürü) Kamber’i nikâh kýyma iþiyle vazifelendirdiði, hatta “Kambersiz düðün
olmaz!” sözünün buradan kaldýðý rivâyet olunur.
Dört halife devrinden beri nikâhlarýn resmî kayýt altýna alýndýðýna dair bilgiler vardýr. Nitekim Hazret-i Ömer zamanýnda divanlar kurulmuþ; nüfus sayýmý
yapýlarak beytülmâl harcamalarýna esas olmak üzere halkýn isimleri kaydedilmiþti. Emevîler zamanýnda da bu sayýmlar muntazaman devam etmiþtir.3 Burada elbette ki evlilikler de tescil edilmiþ oluyordu. Nikâh için hiç þekil þartý aranmamasýna raðmen, o devirde iki kiþinin aralarýndaki nikâh mâlum olmadan bir
arada yaþamasý mümkün deðildi. Tabiatiyle herkesçe bilinen nikâhlar, nüfus sayýmý veya baþka durumlarda tescile de esas alýnacaktýr.
Sonraki Ýslâm devletlerinde de nikâhlarýn kâdý tarafýndan kýyýldýðý veya nikâh
için kâdýdan izin alýndýðý söylenebilir. Selçuklu Devleti zamanýnda verilen kâdý
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Abdülhayy el-Kettânî: et-Terâtibü’l-Ýdâriyye, Trc: Ahmed Özel, Ýstanbul 1991, II/372. Sahâbeden
Abdullah bin Mes’ud, Hazret-i Peygamber’in nikâhta okunmasýný tavsýye ettiði hutbeyi bildirmiþtir. Bu hutbe Allah’a hamd, Peygamberine salât ve duadan ibarettir. Abdülkâdir
Geylânî: Günyetü’l-Tâlibîn, Trc. A. Faruk Meyan, Ýst. 1975, I/81. Hazret-i Peygamber, nikâhtan
sonra eþler hakkýnda dua etmiþtir. Þu kadar ki hutbe ve dua okumak nikâhýn þartý deðil, sünnetidir.
Kettânî, I/297 vd.
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beratlarýnda da bu husus yer almaktadýr.4 Memlûkler zamanýnda kâdýlarýn
nezâreti altýnda akkâdü’l-enkiha denen nikâh kýyma memurlarý vardý.5 Bu devirde
nikâhlarýn mutlaka kâdý huzurunda kýyýlmasý mecburiyetinin bulunmadýðý, ancak zamanla halk arasýnda kâdý veya resmî vazifeli huzurunda nikâh kýyma âdetinin yayýldýðý anlaþýlmaktadýr.
Osmanlýlarda da bu gelenek devam etmiþtir. Nitekim kâdýlar huzurunda çok
sayýda nikâh kýyýldýðý, mahkeme sicillerinden anlaþýlmaktadýr. Yýldýrým Bayezid
devrine ait mahkeme harçlarý listesinde resm-i nikâh (nikâh harcý) da bulunmaktadýr. Sonraki yýllara ait kanunnâmelerde de hep nikâh harcý belirtilmiþtir. Maktu nikâh harcýnýn büyük bir kýsmý kâdýya, diðer kýsmý ise kâtiblere verilirdi. Meselâ Kanunî devrinde bâkireden 26 akçe resm-i nikâh alýnýr; bunun 20 akçesi
kâdýya, 4 akçesi nâibe ve 2 akçesi de kâtibe ait olurdu. Seyyibe (dul) kadýnlarda
bu mikdar 20 akçe olup, 15, 3 ve 2 akçe olarak paylaþýlýrdý. Mahkeme kendisine
müracaat edilmedikçe hüküm veremez. O halde taraflar nikâh için mahkemeye
baþvurmadýkça nikâh hücceti verilemeyeceði ve resm-i nikâh tahsil edilemeyeceði düþünülebilir. Ancak hemen her kanunnâmede resm-i nikâhýn ýsrarla zikredilmesi nikâhlarýn kâdý huzurunda veya kâdýnýn izniyle kýyýldýðýný akla getiriyor.
Üstelik nikâhý para ödemeden kýymak varken, taraflarýn resm-i nikâh ödemek
pahasýna mahkemeye gitmeleri de olacak iþ deðildir. Bir kýsým insanýn kâdý marifetiyle nikâh kýydýrýp, bir diðer kýsmýn bundan muaf olmasý da makul deðildir.
O halde ilk devirlerde kâdý marifetiyle nikâh mecburî deðilse bile, tatbikatta neredeyse herkesin nikâhý kâdý marifetiyle yaptýðý söylenebilir.6
Resm-i nikâhtan (nikâh harcýndan) baþka, reâyadan, yani askerî olmayan þahýslardan evlenen erkekler, týmarlý sipahiye resm-i arus (gerdek resmi) adýyla
maktu vergi öderlerdi. Bu vergi evlenen kadýnýn bâkire veya dul, zengin, fakir veya orta halli, müslüman veya zimmî olmasýna göre deðiþirdi. Her vilâyette de ayný deðildi. Meselâ Kanunî devrinde bâkireden 60 akçe, seyyibeden 40 akçe alýnýr; fakirlerden yarýsý, orta hallilerden ikisinin arasýnda alýnýrdý. Zimmîlerden bir
misli alýnýrdý. Evlenen kýz sipahinin kýzý ise resm-i arusu subaþý, subaþýlýk sipahinin uhdesinde ise sancakbeyi, evlenen kýz sancakbeyinin kýzý ise beylerbeyi
alýrdý. Resm-i arus bâkirelerde babasýnýn sipahisine, seyyibelerde kadýnýn yaþadýðý yerin sipahisine ödenirdi.
4
5
6
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M. Âkif Aydýn, Ýslâm-Osmanlý Aile Hukuku, Ýst. 1985, s. 86.
Jäschke, 13.
Coþkun Üçok hocamýz, bu hususta bir fýkra anlatýrdý: Adamýn biri niþanlýsý ile beraber nikâh
kýymak üzere mahkemeye gider. Ancak elinde nikâh harcýnýn yarýsý kadar parasý vardýr. Bu paranýn nikâh harcýna yetmeyeceðini öðrenince tenzilat yapýlmasýný ister. Kâdý efendi kabul etmeyince, niþanlýsýna dönerek “Ben seni aldým. Sen bana vardýn mý?” der. “Vardým” cevabýný
alýnca bu sefer kâdý ve kâtibe dönerek “Sizler de þâhid olun a efendiler!” diyerek çýkýp gider.
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Hemen bütün kanunnâmelerde resm-i arus ile resm-i nikâh birbirinden ayrý
olarak peþpeþe düzenlenmiþtir. Resm-i nikâh ödenmesi, resm-i arus ödenmemesini gerektirmezdi. Ýkisi ayrý vergiydi. Birisi sipahiye, diðeri kâdýya ödenirdi.
Bir kimse boþadýðý kadýn ile tekrar evlense, tekrar resm-i nikâh öder, ama resmi
arus ödemezdi. Bu da ikisinin ayrý birer vergi olduðunu ve ayrýca tahsil edildiðini
gösteriyor.
Osmanlýlarda ilk zamanlar nikâhlarýn kâdý tarafýndan verilen izin üzerine kýyýlmasý bir mecburiyet olmasa bile, tatbikatta nikâhlarýn bizzat kâdý huzurunda
veya kâdýdan alýnan izin üzerine imamlar tarafýndan kýyýldýðý anlaþýlmaktadýr.
Nitekim Osmanlý ülkesinde gezen seyyahlarýn kaleme aldýðý eserlerde bu husus
açýkça zikredilmektedir.7 Üstelik reâyanýn sipahiye resm-i arus ödeme mecburiyeti de, resmî makamlarýn nikâhlardan haberdar edildiðini göstermektedir. Bu
da nikâhlarda devlet müdahalesine bir örnek teþkil eder.
Þeyhülislâm Ebussuud Efendi (982/1574), zamanýn fesadý gerekçesiyle, veli
izni bulunmayan nikâhlarý bâtýl kabul eden Ýmam Muhammed’in görüþüyle fetvâ
vermiþtir. Bu fetvâ bilahare zamanýn padiþahý Kanunî Sultan Süleyman’a arzolunup kanun hâline getirilmiþtir. Böylece 951/1544 tarihinden itibaren kâdýlar, veli izni bulunmayan nikâhlarý kabul etmekten men olunmuþtur. Ebussuud Efendi’nin baþka fetvâlarýndan, kâdýdan izin almaksýzýn kýyýlan nikâhlarýn câiz olmadýðý ve kâdýlarýn, böyle izinsiz kýyýlan nikâhlara dair nizâlara bakmaya mezun bulunmadýðýna dair padiþah emrinin sâdýr olduðunu öðreniyoruz.8
Böylece XVI. asýrdan itibaren nikâhlara kâdýnýn iþtirakinin resmî bir hâl aldýðý,
nikâhlarýn kâdý huzurunda kýyýlmasa bile, taraflarýn evlenmesine bir mâni olup
olmadýðý hususunda izinnâme denilen resmî yazýyla kâdýdan izin alýndýktan sonra, mahalle veya köy imamý yahud ruhânî reis tarafýndan kýyýlmasý esasýnýn benimsendiði anlaþýlmaktadýr. Gayrýmüslimlerin de zaman zaman daha ucuz olduðu
gerekçesiyle nikâhlarýný ruhânî reislerine deðil, kâdý veya imamlara kýydýrdýðý, sicillerden anlaþýlmaktadýr. Bu husus, ruhânî reislerin hükûmet nezdinde itirazlarda
bulunmalarýna sebebiyet vermiþ, imamlar, taraflar açýkça talep etmedikçe zimmîlerin nikâhlarýný kýymaktan men edilmiþtir.9
Nikâhýn nesep, nafaka, mehir, ýddet, verâset gibi çok sayýda hukukî neticesi
olduðu için, resmî makamlar tarafýndan icrâsý ve tescili ehemmiyetli görülmüþ-

7
8
9

Jäschke, 16; Aydýn, 95; Kemal Beydilli, Osmanlý Döneminde Ýmamlar, Ýst. 2001, s. 70.
Jäschke, s. 14-15.
Beydilli, s. 71. Osmanlý kâdýlarý, zimmîlerin nikâhlarýna ve vârisler arasýnda gâib veya yetim
çocuk bulunmadýkça miras taksimlerine karýþmamakla emrolunmuþtu. Misal olarak bkz. Ahmet Akgündüz, Osmanlý Kanunnâmeleri, Ýstabul 1992, V/514, 541, 561 (Bayburd, Erzurum, Kemah kanunnâmeleri).
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tür. Böylece hem aleniyeti temin etmek, hem de kötüniyetlerin önüne geçmek
istenmiþtir. Þer’î hukuktaki umumî prensibe göre, hükümdarýn, maslahatý (amme menfaatini) temin için bir takým emir ve yasaklar getirmesi, mübahlarý emretmesi câizdir.
1298/1881 tarihli Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi’nin 23. maddesi, müslümanlarýn
nikâhlarýnýn mahkeme-i þer’iyyeden ve gayrýmüslimlerin nikâhlarýnýn da ruhânî
reislerinden alýnacak izinnâmeler üzerine kýyýlmasý usûlünü teyid etmiþtir.10
Nikâhýn kýyýlmasýndan azâmî sekiz gün sonra, nikâhý kýyan imam veya ruhânî reis,
keyfiyeti sicill-i nüfus memuruna bir ilmühaber tanzim ederek bildirecektir. Kanunun bu maddesi bir yeniliktir. Çünki Osmanlý ülkesinde daha önceleri de
nikâhlar izinnâme ile kýyýlýrdý; ancak bunu nüfus sicilline bildirmek mecburiyeti
yoktu. [Maamâfih mahkemelerden verilen bütün vesikalar þer’iyye sicilline iþlendiðinden, izinnâmelerin de tescil edildiðine þüphe yoktur. Ne var ki, mahkemeden izinnâme alýnmasý, nikâhýn varlýðýný göstermez. Ýzinnâmeden sonra çeþitli sebeplerle nikâh akdedilmemiþ olabilir. Bu sebeple izinnâme üzerine nikâh
akdedildikten sonra, vaziyetin ilmühaberle gerekli makamlara tescil için bildirilmesi emrolunmuþtur.] 1302/1884 tarihli tarifnâme ile, nikâhý kýyacak imam veya
ruhânî reislerin tanzim edecekleri ilmühaberin þekli hakkýnda bilgi verilmiþtir.11
Yukarýda da geçtiði üzere, nikâhta izinnâme alma usulü Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi ile getirilmiþ deðildir. Bundan önce 1276/1859 tarihli 16 Safer 1276/1859
Bilumum mehâkimi þer’iyye hakkýnda müceddeden kaleme alýnan nizamnâme mahkemelerin nikâh izinnâmelerinden alacaðý harçlarý tesbit etmektedir.12 Buna göre
mehir mikdarýna göre kuruþta bir para harç alýnacaktýr. 1881 tarihli nizamnâmenin 38. maddesine göre bu harcýn yarýsý imam ve muhtarlara aittir.
1290/1874 tarihli Sicillât-ý þer’iyye ve zabt-ý deâvî cerideleri hakkýnda ta’lîmât ile,
þer’iyye mahkemelerinden verilecek bütün vesikalarýn tescili mecburiyeti getirilmiþtir. Böylece nikâh izinnâmelerinin tescili de kanunlaþtýrýlmýþtýr.13
1298/1881 tarihli nizamnâmenin yerine kâim olan 1318/1900 tarihli Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi, ayný usulü teyid etmiþ, ancak imam ve ruhânî reislerin nikâhlarý nüfus idaresine bildirme müddeti 8 günden 15 güne çýkarýlmýþtýr.14 Bunun da
yerine geçen 1320/1902 tarihli nizamnâme ayný hükümleri tekrar etmiþtir.15
10

Düstur, I/Zeyl2/15.

11

Sicill-i nüfus nizamnâmesi hükmünce eimme-i mahallât ve rüesâ-ý ruhâniyye tarafýndan îtâ
kýlýnacak beþ nev’ vukuât ilmühaberlerinin sûret-i imlâsýyla îtâ ve istihsâli hakkýnda
târifnâme, Düstur: I/5/83.
Düstur, I/1/300-314.
Düstur, I/4/83.
Düstur, I/7/433.
Düstur, I/7/864.

12
13
14
15

48

Osmanlý Hukukunda Ýzinnâme ile Nikâh

1332/1914 tarihli Sicill-i Nüfus Kanunu ayný istikamette hüküm koymuþ, ancak
nikâhý nüfus dairesine bildirmek mükellefiyeti bu sefer imam ve ruhânî reisten
alýnarak kocaya verilmiþtir. Koca, nikâhý kýyan imam veya ruhânî reisten bir ilmühaber alarak nüfus dairesine verecektir. Talâk için de kocaya böyle bir mükellefiyet yüklenmiþtir. Bunun hilâfýna hareket edenlere de para ve hapis cezâsý öngörülmüþtür.16
1336/1917 tarihli Hukuk-ý Âile Kararnâmesi’nin 33. maddesi nikâhýn önceden
ilânýný ve 37. maddesi de akid esnâsýnda taraflardan birinin ikâmetgâhý bulunan
kazânýn hâkimi veya bunun izinnâme-i mahsus ise mezun kýldýðý nâibinin hazýr
bulunarak izinnâme tanzim ve tescil etmesini hükme baðlamýþtýr. Osmanlý cezâ
kanununun 200. maddesi de kazâ hâkimi veya bunun izinnâme-i mahsus ile mezun kýldýðý nâib bulunmaksýzýn nikâh akdeden imamlar hakkýnda hapis cezâsý
getirilmiþtir. Kazâ hâkiminin izinnâme-i mahsus ile mezun kýlacaðý nâib, mahalle/köy imamlarý ile zimmîler için eskiden olduðu gibi ruhânî reislerdir. Ayný tarihli Usûl-i Muhakeme-i Þer’iyye Nizamnâmesi de mahkemelerde eskiden olduðu
gibi izinnâme defteri tutulmasý keyfiyetini teyid etmiþtir. Daha önce imamlara
ait vazifelerden çoðu muhtarlara verildiðinden, kendilerinde sadece nikâh kýyma
ve cenâze iþleri kalmýþtý. Böylece nikâh kýyma iþi imamlardan alýnmýþ oluyordu.
Bu da vakýf gallesi veya cemaatin ianesiyle geçinen imamlarýn mühim bir gelir
kaybýna uðramalarýna sebebiyet verdi.
Hukuk-ý Âile Kararnâmesi iki sene sonra, 19 Haziran 1919’da yürürlükten kaldýrýldý. Nikâh kýyma iþi, eskiden olduðu gibi kâdýlarýn verdiði izinnâme üzerine
imam ve ruhânî reislere verildi. Ankara hükûmetinin çýkarttýðý 1921 tarihli bir kanunla mahalle ve köy imamlarý ile muhtarlarýnýn altý ayda bir nikâh vukuatýna dair ilmühaberleri nüfus siciline vermeye mecbur olduðu bildirilmiþ, ayný yýl çýkarýlan baþka bir kanunla da izinnâmesiz evlenenlerin veya bu evliliði akdedenlerin,
altý ay içinde keyfiyeti tescil ettirmek þartýyla, cezâdan kurtulacaklarý hükme baðlanmýþtýr. 1924 tarihli Mehâkimi þer’iyyenin ilgâsýna ve mehâkim teþkilâtýna ait ahkâmý
muaddil kanun þer’iyye mahkemelerini laðvedince, izinnâme verme salâhiyeti, ayný kanunun 6. maddesi ile sulh mahkemelerine tevdi edilmiþtir.17 1926 yýlýnda Ýsviçre medenî kanununun iktibasýyla evlilik için belediye kaydý esas alýnarak, þer’î
hukuk, bu arada imam nikâhýnýn resmî hüviyeti de tarihe karýþmýþtýr.
Osmanlý Devleti’nde Nikâh Akdinin Ýcrâsý
Yukarýda da geçtiði üzere, Osmanlý Devleti’nde nikâhlar öteden beri, kâdý huzurunda mahkemede veya kâdýdan alýnan izinnâmeye istinâden mahalle veya

16
17

Düstur, II/6/1244.
Düstur, III/5/403.
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köy imamlarý tarafýndan kýyýlýrdý. Gayrýmüslimlerin nikâhlarýný da ruhânî reisleri
kýyardý. Önce taraflardan birinin ikâmetgâh kâdýsýndan izinnâme alýnýrdý. Kâdý
efendi baþýnda Münâkehât Ýzinnâmesi yazan bir vesika tanzim ederdi. Bu vesikada, imam efendiye (veya ruhânî reise) hitâben, taraflarýn isimleri bildirildikten
sonra, “tenkîhe mâni’-i þer’îsi velîsi izni ve tarafeyn rýzâlarý ve tesmiye-i mehrle
lede’þ-þuhûd akd-i nikâh eyleyesiz” diye yazardý.
Müslümanlarýn nikâhýnda taraflarýn nikâh esnâsýnda bulunmalarý âdet olmayýp her iki tarafý da velileri veya vekilleri temsil edebilirdi. Ýmam efendi, iki þâhid
huzurunda, hutbe irâd edip, okunmasý bereket sayýlan âyet ve hadîsleri okuduktan sonra, önce kýz tarafýna “Tâlibi bulunan felanca oðlu felancayý þu mikdar
mehir ile kocalýða kabul ettin mi?” diye sorardý. “Kabul ettim” cevabýný aldýktan
sonra erkek tarafýnda “Tâlibi bulunduðunuz felanca oðlu felanca kýzý felancayý þu
kadar mehir ile zevceliðe aldýn mý?” diye sorardý. “Aldým” cevabýný müteakip bu
sualleri her iki tarafa da iki defa tekrarladýktan sonra “Ben dahi akd-i nikâh eyledim” der ve esaslarý sünnet-i nebevî ile bildirilen duayý ederdi. Böylece nikâh kýyýlmýþ olurdu.
Halk arasýnda hukukî kýymet kesbetmiþ ve þer’î hukukun laðvýndan sonra da
devam etmiþ bir âdet vardýr. Nikâhýn taraflarýnýn, vekil ve velilerin, ayrýca þâhidlerin isimleri ve imzâlarýnýn bulunduðu bir kâðýda, kýza ödenen ve ödenecek
mehir mikdarý ile gerekirse baba evinden kýza verilen eþyâ da yazýlarak kýz tarafýna teslim edilirdi. Ýleride bir nizâ vukuunda, mehir (veya nikâh) kâðýdý adý verilen bu vesika hükme medar olurdu.

Ýzinnâmede Zikredilen Þartlar
Ýzinnâmelerde veli izninin ve mehrin konuþulmasýnýn aranmasý dikkat çekicidir. Halbuki Hanefî mezhebinde ikisi de nikâhýn þartý deðildir. Böylece nikâhýn
dört mezhebe uygun olmasý saðlanmýþtýr. Veli izni Hanefîlerden Ýmam Muhammed’in kavli olup, Osmanlýlarda 951/1544 tarihinde Þeyhülislâm Ebussuud
Efendi’nin verdiði ve padiþah iradesine baðlanarak kanun hâline getirilen fetvâ
ile tercih edilmiþti. Þâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde velinin veya vekilinin
nikâhta bizzat bulunup akdi yapmasý þarttýr. Mâlikî mezhebinde mehrin konuþulmasý þarttýr. Akdin þâhidler huzurunda yapýlmasý Hanefî, Þâfiî ve Hanbelî
mezhebinde gereklidir. Mâlikî mezhebinde þâhid gerekli deðil ise de, zifafdan evvel nikâhýn ilaný þarttýr.
Veli izni ve mehir tesmiyesi gibi hususlara riayet etmeden yapýlan nikâh geçerli midir? Böyle bir nikâh aslýnda geçerli olmakla beraber, mahkemeler veli izni olmaksýzýn kýyýlan nikâhlarý geçerli tutmamakta, buna dair iddialarý dinlememektedir. Bir baþka deyiþle resmî makamlar, meselâ mahkeme, bir nikâha dair
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bir nizâ ve itiraz vukuunda böyle bir nikâhý sahih tutmamaktadýr. Nitekim Mecelle-i Ahkâm-ý Adliyye’nin esbâb-ý mûcibe lâyihasýnda (gerekçesinde) geçtiði üzere, “Mesâil-i müctehedün fihâda (müctehidler arasýnda ihtilaflý meselelerde)
imâmü’l-müslimîn hazretleri her hangi kaville amel olunmak üzere emrederse
mûcebince amel olunmak vâcibdir”. Veli izinsiz nikâh, Ýmam Muhammed’e göre
sahih deðildir. Osmanlýlarda bu ictihad yürürlükte idi. O halde veli izinsiz nikâh,
resmî makamlar nezdinde sahih görülmemektedir. Nitekim Ebussuud Efendi’nin þöyle bir fetvâsý vardýr: “Zeyd, Hind-i bâliðayý, babasý Amr iznsiz nikâh eylese, Amr râzý olmasa, nikâhý feshe kâdir olur mu? El-Cevâb, olur.”18
Ýzinâmelerde mehir tesmiyesinin þart koþulmasý, bir nizâ vukuunda isbat kolaylýðý maksadýna mâtuf imiþ gibi geliyor. Nitekim ecnebi seyyahlar, nikâh akidlerinin bilhassa kararlaþtýrýlan mehirler sebebiyle sicillere kaydedildiðini söylemektedir.19 Mehir, nikâh akdinin malî neticesidir ve hukukî bir borçtur. Bu bakýmdan nikâh anýnda mehrin tesmiyesi, nizâ vukuunda isbatý kolaylaþtýrýr. Bu
makalede de örnekleri verilen son devir izinnâme vesikalarýnda görülen mehir
tesmiyesinin baþka bir fonksiyonu daha vardýr. O da izinnâme harcýnýn tesbitidir. Çünki bu harç, 1276/1859’dan itibaren mehir mikdarýna göre kuruþta bir para
olarak alýnmaktadýr.
1914 tarihli bir izinnâmede, “silk-i askerîde niþanlýsý yoðise” ifadesi kullanýlmýþtýr. Demek ki bir devre imamlar, askerde niþanlýsý bulunan kýzlarýn nikâhýný
kýymaktan men edilmiþlerdi. Maamafih þer’î hukukta niþanlanmak hukukî bir netice doðurmaz. Ancak savaþlarýn hüküm sürdüðü devirlerde, askere gidenlerin
hukukunu korumak maksadýyla bu hükmün getirildiði söylenebilir.

Ýzinnâme Almadan Nikâh
Kâdýdan izin almadan kýyýlan nikâhlar geçersiz olmasa gerek. Maamafih
Ebussuud Efendi’nin fetvâsýnda þöyle geçiyor:
“Hâkim mârifetsiz nikâh olýnmaya deyu emr-i padiþâhî vârid olmuþ iken,
hâkim mârifetsiz olýnan nikâh sahih olur mu? El-Cevâb, olmaz. Meðer nizâ ve
husûmet olmaya.”20
Fakat bir baþka fetvâda þöyle geçiyor:
18
19
20

Ertuðrul Düzdað: Þeyhülislâm Ebussuûd Efendi Fetvalarý, Ýst. 1983, s. 38.
Beydilli, s. 70.
Düzdað, s. 37-38.
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“Zeyd, sagîre (küçük) kýzýný, Amr’ýn sagîr oðluna þühûd mahzarýnda tezvic
edib, Amr dahi alýb kabul eylese, amma mârifet-i hâkim olmasa, nikâh-ý mezbur
sahih olur mu? El-Cevâb, velâyetleri kâmiledir, olur. Hâkim kabul etmemek olmaz.”21
Görülüyor ki velilerin izninin bulunmasý, kâdý izninin yerine geçmektedir. Bu
da kâdý izninin, öncelikle veli izinsiz nikâhlara engel olmak için arandýðýný hatýra getiriyor. Nitekim Kanunî Sultan Süleyman devrinde veli izni olmadan kýyýlan
nikâhlarýn sahih olmayacaðýna dair Ýmam Muhammed kavli kanunlaþtýrýlmýþtý.
Veli izninin olmamasý nikâhý geçersiz kýlýyor; ama kâdý izinin bulunmamasý akdin geçerliliðine tesir etmiyor. Çünki Ýmam Muhammed’in bu ictihadý, nikâhýn
sýhhati ile alâkalýdýr. Veli mahkemeye müracaat edip bu nikâhýn feshini isteyebilir. Tamamen örfî bir düzenleme olan kâdý iznini aranmasý, akdin sýhhat þartlarý arasýnda sayýlmamýþtýr. Nitekim bir fetvâda, kâdý izninin nikâhtan sonra da
verilebileceðini bildiriliyor.22 Kâdý izni, nikâhýn sýhhati için aransaydý, nikâhtan
sonra verilmesi kâfi gelmezdi. Tecdid-i nikâh (nikâh yenileme) hallerinde ise,
kâdý iznine ihtiyaç olmadýðýna fetvâ verilmiþtir.23 Kâdý izni akdin sýhhati için
lâzým olsaydý, tecdid-i nikâh için bile olsa kâdýdan izin almak gerekirdi. O halde,
ilk fetvâdaki “sahih olmaz” ifadesini, “câiz olmaz” diye anlamak yerinde olur. Nitekim “Meðer nizâ ve husûmet olmaya” sözü ile de, önceden kâdýnýn izni alýnarak, muhtemel nizâ ve husûmetin önüne geçilmesi arzu edilmiþtir.
Ebussuud Efendi’nin kâdý izni olmaksýzýn kýyýlan nikâhlarýn câiz olmadýðýna
dair fetvâsýnda da bu vaziyeti açýkça görmek mümkündür. 616/1219’da vefat etmiþ bulunan Türkistanlý Hanefî hukukçusu Mahmud Buhârî’nin yazdýðý el-Muhît
kitabýndaki, “Kim kâdýnýn izni ve emri olmaksýzýn nikâh kýyarsa, nikâh câiz deðildir ve bununla neseb sâbit olmaz” hükmü ile bu zamanda amel etmek câiz olur
mu sualine, “Olmaz. Neseb sâbitdir. Amma men’ olunmuþdur. Nizâ vâki olsa,
izn-i hâkimsiz olýcak istimâ olunmaz. Ve kendü topraðý kâdýsý, iznsiz olan nikâh
nizâý istimâ olunmamak memurdur” diye cevap vermiþtir.24 Görülüyor ki, kâdý izni
olmaksýzýn kýyýlan nikâh sahih ve bundan doðan çocuðun nesebi de sâbit olmakta,
ancak böyle bir nikâha dair nizâ vukuunda kâdýlar buna bakamamaktadýr.
Öyleyse kâdýdan izin almaksýzýn, in’ikad ve sýhhat þartlarýna uygun olarak velinin izniyle kýyýlan nikâh sahihtir. Ancak emr-i padiþâhîye aykýrý hareket etmek
prensip itibariyle suçtur, cezâyý gerektirir. Klasik devir kaynaklarýnda böyle bir
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cezâdan bahsedilmiyor. Fakat bu devirde mahkemeler kâdý izni alýnmadan kýyýlmýþ nikâhlara dair nizâ ve ihtilaflara bakmaktan men edilmiþtir.25
1300/1883 tarihli bir Þûrâ-yý Devlet kararýnda, mahkeme-i þer’iyyeden izinnâme almadan nikâh kýyan imamlar aleyhinde 1 ile 5 mecidiyye arasýnda cezâyý nakdî tertibi teklif olundu.26 1304/1887 tarihinde nikâh ve diðer vukuatý nüfus
memurlarýna bildirmeyen imam veya ruhânî reislerden iki çeyrek mecidiyye
cezâ-yý nakdî alýnmasý hükmü getirildi.27 1331/1913 tarihinde cezâ kanununda
yapýlan bir tâdil ile, izinnâmesiz nikâh kýyanlara üç aydan iki seneye kadar cezâ
getirilmiþ;28 ertesi sene bu cezâ izinnâmesiz nikâh kýydýranlara da teþmil olunmuþtur.29 1304/1887 tarihinde Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi’ne eklenen bir madde
ile, nikâh, talâk, doðum ve ölümleri nüfus idaresine bildirmeyen imam, muhtar
ve ruhânî reislerden iki çeyrek mecidiyye (takriben yarým Osmanlý altýný) cezâ-yý
nakdî tahsil edileceði bildirilmiþtir. Görülüyor ki izinnâme usûlü, nikâhýn sýhhati
için deðil, aleniyet ve amme nizâmýnýn temini için getirilmiþ bir tescil mükellefiyetinden ibarettir. Bugün þer’î aile hukukunun yürürlükte olduðu, ancak ikinci
kadýnla evlenmenin yasak edildiði veya birinci kadýnýn rýzâsýnýn arandýðý ülkelerde, ikinci nikâhlar geçersiz sayýlmamýþ, ancak bu nikâhý yapanlara cezâ getirilmiþtir.

Nikâh Ýlmühaberi
1298/1881 tarihli Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi’nden sonraki devrede, mahkemeden alýnan izinnâme üzerine imam efendi nikâhý akdettikten sonra, bir nikâh
ilmühaberi doldurulurdu. Ýlmühaberler, bâkire, seyyibe (dul) ve tecdid-i nikâh
(nikâh yenileme) için olmak üzere üç nevi idi. Birincisinden beþ, ikincisinden üç
ve üçüncüsünden de bir kuruþ harç alýnýrdý. Bu harçlarýn yarýsý imam veya ruhânî
reise; diðer yarýsý da nüfus idaresine aitti. Ýlmühaberde mehir mikdarý da kaydedilirdi. Bunun sebebi öncelikle isbat kolaylýðýný temindir. Nikâhý kýyan imam veya
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Ýkinci fetvâ birinci fetvâdan önce verilmiþ ise, vaziyet deðiþir. Henüz kâdý izninin aranmadýðý
bir zaman diliminde mevcut duruma göre verilmiþ olur. Çünki kâdý izni olmaksýzýn nikâh kýyma mecburiyetini bildiren fetvâ sonra verilmiþ ise, önceki fetvâ hükümsüz kalacaktýr. Ýkinci
fetvâ, kâdý izninin þart olmadýðý ve ayrýca bâlið kimselerin velilerinin izni aranmaksýzýn
nikâhlanabildiði önceki devirde verilmiþ de olabilir. Küçüklerin nikâhýnda velisinin bulunmasý þarttýr. Bu þart yerine geldiði için hâkimden izin almak gereksiz görülmüþtür. Bu iki halde,
ikinci fetvâ mevzumuzla doðrudan alâkalý olmaktan çýkar.
O devirde bir mecidiyye, 7,2 gramlýk Osmanlý altýnýnýn beþte birine tekâbül eden ve içinde
19,966 gram hâlis gümüþ bulunan 24 gramlýk para idi.
Jäschke, s. 18; Beydilli, s. 71.
Düstur, II/5/629.
Düstur, II/6/316.
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mahalle/köy muhtarý, tanzim ettiði ilmühaberi, taraflara yahut veli veya vekillerine, ayrýca þâhidlere imzâlattýktan sonra tasdik ederek sekiz gün içinde beldenin nüfus memurluðu kalemine göndermek, nüfus memûru da vesîkadaki bilgileri nüfus sicil defterine ve alâkadarlarýn nüfus tezkeresine (kâðýdýna) kaydettikten sonra evraklarý imam efendi vâsýtasýyla taraflara tevdi etmeye mecbur idi.30
Böylece nikâh iþi tescil edilmiþ olurdu. Zimmîlerin nikâhý, ruhânî reisleri tarafýndan kýyýlýp, ayný þekilde nüfus idaresine ilmühaber gönderilirdi. Bunu yerine
getirmeyen imam veya ruhânî reisler, 1298/1881 tarihli Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi gereðince, yarým Osmanlý altýný cezâ-yý nakdî ödemek mecburiyetinde idi.

VESÝKALAR
Âile arþivimizde konuyla alâkalý bazý vesikalar bulunmaktadýr. Bunlardan
dördü resmî, biri gayrýresmîdir. Üç tanesi nikâh izinnâmesi, biri nikâh ilmühaberi ve biri de mehir kâðýdýdýr. Ýzinnâmelerden ikisi ve ilmühaber, matbu ve form
þeklinde tanzim olunmuþ, gereken yerleri mürekkepli kalemle doldurulmuþ ve
damga pulu yapýþtýrýlarak mühürlenmiþtir. Üçüncü izinnâme elle yazýlmýþ, pullanýp mühürlenmiþtir.

Birinci vesika
Ýzinnâmelerden biri 1914 tarihini taþýmaktadýr. Üstünde “Ýzmir ve tevâbiine
mahsus münâkehat izinnâmesidir” yazýyor. Sað üst köþesinde numarasý, altta sað
tarafta ise mehr-i müeccel hânesi var. Burada rakamla “651” ve yazýyla “Yalnýz altýyüzellibir kuruþ sikke-i hâlisdir” yazýyor. Sol taraftaki mehr-i muaccel hânesinin
altýnda “Teslim” yazýyor. [Bu da mehr-i muaccelin mahiyeti gereði akidden evvel
kýz tarafýna teslim edildiðini gösteriyor.] Vesikanýn geri kalaný þöyle:
Ýzmir Pirinççi Süleyman mahallesi imamý efendi,
Ba’de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz sâkinlerinden Hüsniye haným binti
Seyyid Ali nâm bâkirenin mâni’-i þer’î ve silk-i askerîde niþanlýsý yoðise tâlibi
olan Hanefî Aða ibn Velî nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeynin rýzâlarý ve mehr-i
müeccel ve muaccel tesmiyeleri ile ýnde’þ-þühûd akd ve nikâh eyleyesiniz. Vesselâm.
Vekîlü’z-zevc: Ýzzet Aða bin Ahmed Aða
Þühûdü’l-vükelâ: Halil Aða bin Hâdî, Abdülhalîm bin Hacý Osman
30
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Vekîlü’z-Zevce: Hacý Settar Aða bin Mehmed Aða, Kerim Aða bin Seyyid
Ýslâm Aða
Þühûdü’l-Akd: Osman Aða bin Mehmed Aða, Mustafa Aða bin Demir Aða
30 Kânunýsânî 1329 [12 Þubat 1914]
Vesikanýn solundaki boþ yerde 10 kuruþluk damga pulu yapýþtýrýlmýþ. Üzerinde
tarih ve mühür var. Mühürde “Ýzmir Mahkeme-i Þer’iyyesi” hakkedilmiþ.
Vesikanýn arkasýnda “Nüfusda kayd olunmuþdur. 1 Þubat 1329” yazýyor. Ayrýca
birer kuruþluk iki damga pulu yapýþtýrýlmýþ ve üzerinde de Ýzmir Mahkeme-i
Þer’iyyesi mührü ile 2 Kânunýsâni 329 tarihi yazýlý bulunuyor.

Ýkinci vesika
Ýkinci vesika cumhuriyetin ilanýndan birkaç gün öncesine aittir. Fakat henüz
medenî kanun ilân edilmeyip þer’î hukuk geçerli olduðu için, izinnâme usûlü aynen devam ediyor. Bu izinnâme, önceki izinnâme ile þekil bakýmýndan farklýdýr.
Bu da izinnâmelerin farklý mahallerde farklý þekilde basýlabildiðini, ancak muhtevâ bakýmýndan birbirine benzediðini gösteriyor. Öyle ki, birinci izinnâme, þekil
bakýmýndan ikincisinden daha gösteriþli, kenarlarýnda da nakýþlar vardýr. Maamâfih ebad olarak ikisi de birbirinden çok farklý deðildir.
Bu vesikanýn üzerinde “Münâkehât Ýzinnâmesi” yazýyor. Altýnda “Bikr-i bâliðaya mahsus” ifadesi var. Ýzinnâmenin altýnda “Aded 961” yazýyor. Bu, vesika numarasýný ifade ediyor. Bunun da altýnda sað tarafta mehr-i muaccel, sol tarafta
mehr-i müeccel hanesi var. Her nedense bu vesikada bunlarýn altý doldurulmamýþtýr. [Bu izinnâmeye istinâden kýyýlan nikâhýn ilmühaberinde mehir mikdarlarý
beyan olunmuþtur. Ýzinnâme ve ilmühaberlerde mehir mikdarýnýn yazýlmasý,
izinnâme veya ilmühaberin sýhhati için deðil, öncelikle isbat kolaylýðýný temine
matuftur. Önceleri maktu olan izinnâme harçlarý, 1276/1859 tarihinden itibaren
mehir mikdarýna göre kuruþta bir para olarak tahsil olunurdu.]
Ýzinnâmenin kalan kýsmýnda þunlar yazýlý:
Üsküdar’a tâbi Zühdipaþa mahallesi imamý efendiye,
Mahallenizde Çýkmaz Kethüdâ yirmibeþ numerolu hânede sâkine Nefîse haným binti Ahmed Aða nâm bikr-i bâliða, tarafýnýzdan vürûd eden 22 Teþrinievvel
39 [22 Ekim 1923] tarihli ilmühaberde muharrer olduðu vechile tenkîhine mâni-i
þer’îsi yoðise tâlibi bulunan þimendifer amelesinden Sâlih Aða bin Ýsmâil’e
velîsi izni ve tarafeyn rýzâlarý ve tesmiye-i mehrle lede’þ-þühûd akd ve nikâh eyleyesiniz. [Ýmzâ] Celâleddin [Üsküdar kâdýsý].
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Ýzinnâmenin altýnda Sultan Reþad devrine ait beþer kuruþluk iki damga pulu
ve üzerinde 11 Rebiülevvel 342 ve 22 Teþrinievvel 39 tarihleri yazýlmýþ, ayrýca Üsküdar Kâdýlýðý hakkedilmiþ mühür basýlmýþ. Ýzinnâmenin arkasýnda birer kuruþluk iki damga pulu ve üzerinde 22 teþrinievvel 39 tarihi ve Üsküdar Kâdýlýðý mührü bulunmaktadýr. Pulun üst tarafýna elle “Raporlar ilmühaberler dosyasýnda
mahfuzdur. 22 Teþrinievvel 39 Celâleddin” yazýlmýþtýr.

Üçüncü vesika
Üçüncü vesika yine cumhuriyetin ilanýndan hemen önce (4 Aðustos 1923)
düzenlenmiþ bir münâkehât ilmühaberidir. Uzunca ve pembe renkli bir vesikadýr. Ýzinnâmelerden oldukça farklýdýr. Daha resmî bir görüntüsü vardýr. En baþýnda “Bâkir”, altýnda da “Münâkehât Vukuât Ýlmühaberi” yazýyor.
“Akidleri icrâ kýlýnan” baþlýðý altýnda kutucuklar var. Sað taraftakiler zevc, sol
taraftakiler zevce tarafýna ait bilgileri ihtivâ ediyor. Her birinde matbu bir yazý ve
karþýsýnda elle doldurulmuþ ifadeler bulunuyor. Zevc tarafýndakiler zevc, pederinin, vâlidesinin, zevc vekîlinin, þâhidin, þâhidin ve akd baþlýklarý altýnda tanzim
olunmuþtur. Zevce tarafýndakiler de bunun benzeridir. Zevc için tanzim olunan
kutucuklar þunlardýr: Ýsim ve þöhret ve sýfat ve san’ati: Çukadaroðullarýndan Rýzâ
Efendi bin Ahmed Aða, mahal ve tarihi velâdeti: Refâhiye kazâsý 1320, milleti:
Ýslâm, esasen nüfusdaki mahall-i kaydý: Zühdipaþa mahallesi, Baðdad Caddesi,
89, pederinin isim ve sýfat ve san’ati: bekcibaþý Ahmed Aða bin Mehmed, mahall-i ikâmeti: Zühdipaþa mahallesi, vâlidesinin isim þöhreti: Hediyye Haným,
mahall-i ikâmeti: Zühdipaþa mahallesi, zevc vekîlinin isim ve þöhreti: Ihlamurda Ahmed Aða bin Mehmed, mahall-i ikâmeti: Ihlamur caddesi, birinci þâhidin
isim ve þöhreti: arabacý Þa’bân Aða bin Kâmil, tarih-i velâdeti: 1295, ikinci þâhidin isim ve þöhreti: þimendifer çavuþu Sâlih Aða bin Ýsmâil Aða, tarih-i velâdeti: 1311, akdin tarihi: 21 Zilhicce 341, 4 Aðustos 339 ve günü: Cumaertesi, yazýyor.
Zevce tarafýndakilerde ayný bilgiler vardýr. Zevcenin isim ve þöhreti: Sipahioðlu Ýzzet kerimesi Fikriyye Melek Haným, mahal ve tarihi velâdeti: Refâhiye
1319, milleti: Ýslâm, esasen nüfusdaki mahall-i kaydý: Refâhiye kazâsý Cengerli
karyesi, 38, pederinin isim ve sýfat ve san’ati: Ýzzet, mahall-i ikâmeti: memleketinde, vâlidesinin isim þöhreti: müteveffâ Gülizâr, mahall-i ikâmeti: ” , zevc
vekîlinin isim ve þöhreti: tekâüd Ýbrâhim Edhem Bey, mahall-i ikâmeti: Göztepe,
birinci þâhidin isim ve þöhreti: muallim Osman Efendi bin Ömer Efendi, tarih-i
velâdeti: 1282, ikinci þâhidin isim ve þöhreti: derici Ýsmâil Hakký Efendi bin
Ýsmâil, tarih-i velâdeti: 1282. Ancak akdin tarihi ve günü karþýsýnda, izinnâmenin
tarihi: 21 Zilhicce 341, 4 Aðustos 339, ve numarasý: 85, yazýyor.
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Bu bilgilerin altýnda mehr-i müsemmâ baþlýklý bir kutucuk bulunuyor. Burada
muaccel ve müeccel mehir için ayrý yerler var. Mehr-i muaccel de müstevfî (teslim alýnmýþ) ve gayrýmüstevfî (teslim alýnmamýþ) olarak iki hane. Vesikada mehr-i
muaccel lira olarak nakdiyye 50, mehr-i müeccel 51, yekûn da 101 olarak gösterilmiþ. En altta þu ibare bulunuyor: “Bâlâda esâmi ve evsâfý muharrer zevc ve zevcenin zikrolunan vekiller ile þâhidler huzurunda akidleri icrâ kýlýnmýþ olduðundan
sicill-i mahsusa kaydlarýnýn icrâsý için iþbu ilmühaber verildi. 3 Aðustos 339”.
Vesikanýn en altýnda yan yana beþ tane mühür var. Mühürler, isimlerin resmî
muameledeki ehemmiyetine göre sýralanmýþ. En saðda Sahrâ-yý Cedîd mahallesi hey’et-i ihtiyariyyesine ait iki mühür bulunuyor. Birisi Mehmed bin Ýsmâil olarak hakkedilmiþ. En saðdaki diðeri okunmuyor. Sol tarafta da yan yana üç mühür
var. Bunlardan biri Sahrâ-yý Cedîd mahallesi muhtar-ý evveli Hüseyn Hilmi, ikincisi ise Sahrâ-yý Cedîd mahallesi muhtar-ý sânîsi Ali Osman Celâleddin’e, en
soldaki de Sahrâ-yý Cedîd mahallesi imamý Hâfýz Hamdi adýna hakkedilmiþ.
Vesikanýn arkasýnda matbu olarak þu ifadeler yer alýyor:
Ýhtar
Ahâli-i müslime beyninde cereyân eden münâkehât, mehâkim-i þer’iyyeden
ve cemâat-i gayrýmüslime münâkehâtý rüesâ-ý rûhâniyyeleri tarafýndan verilen
izinnâmeler üzerine icrâ kýlýnacaðýndan, iþbu akdin yevm-i vuku’undan itibaren
nihayet onbeþ gün zarfýnda akdi icrâ eden imam ve reis-i rûhânî, akdin icrâ edildiðine dair nüfus idaresine bir ilmühaber vermeðe mecbur olmakla, müddet-i
muayyenesi zarfýnda nüfus idaresine ma’lûmât vermeyen eimme ve rüesâ-ý
rûhâniyyeden yarým Osmanlý altýný cezâ-ý nakdî alýnacaðý sicill-i nüfus nizamnâmesinin otuzüçüncü maddesi ahkâmýndandýr.

Dördüncü vesika
Dördüncü vesika 1338 [1922] tarihinde gayrýresmî olarak tanzim olunmuþ bir
evlenme kâðýdýdýr. Gayrýmesmî olmakla beraber, altýndaki mühürlerle görenlerde
resmî bir vesika intibâýný da uyandýrmaktadýr. Medenî kanundan önce, izinnâmenin yaný sýra Anadolu’da kýza âilesi tarafýndan verilen cehiz ve nikâhta konuþulan
mehrin mikdarý bir kâðýda yazýlýr, bu kâðýt kýz ailesi tarafýndan muhafaza edilirdi.
Bir ayrýlýk veya nizâ vukuunda, isbat vâsýtasý olurdu. Bu âdet, medenî kanunun
kabulünden sonra da devam etmiþtir. Artýk imam tarafýndan kýyýlan nikâh
esnâsýnda böyle bir vesika hazýrlanmakta, ayrýca þehirlerde belediye ve köylerde
muhtarlýk vâsýtasýyla medenî kanuna göre resmî kayýt yapýlmaktadýr. Belediyelerde evlenme memuru, köylerde muhtar, resmî kaydý yaptýktan sonra bir ay içinde
nüfus idaresine bildirmekle mükellef kýlýnmýþtý. Halk, bu resmî kayýt muamelesi57
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ne ve bunun nüfus dairesine bildirilmesine eski geleneðe uyarak “izinnâme çýkartmak” adýný verirdi. Osmanlý Devleti’ndeki tatbikata paralel olarak, Cumhuriyetin ilânýndan sonra da imam nikâhýnýn resmî kayýttan sonra yapýlmasý emrolunmuþ, ancak aksine hareket edenlere para deðil, hapis cezâsý öngörülmüþtü.
Buna raðmen, yeni devirde bilhassa köylük yerlerde evlilikler öncelikle imam
nikâhý ile gerçekleþtirilmiþ, resmî kaydýn þekil þartlarýna baðlanmasý veya evlenenlerin küçük yaþta bulunmasý gibi sebeplerle olsa gerek, resmî kayýt iþi ihmal
edilmiþtir. Evlenme, muhtar tarafýndan yapýlsa bile, bunun nüfus müdürlüðüne
bildirilmesi ihmal edilmiþtir. Resmî kayýt ve bunun nüfus idaresine bildirilmesi,
doðan çocuklarýn mektebe baþlamasý veya miras hissesinin tapulanmasý gibi
mecburiyetler vesilesiyle gerçekleþtirilirdi. Gayrýsahih neseplere dair af kanunlarýnýn çýkarýldýðý her beþ senede bir, nüfus müdürlüðünden bir memur nâhiye merkezlerine gelerek baðlý köylerdeki evlilikleri ve doðumlarý kaydederdi.
Vesikanýn sað köþesinde “mehr-i müeccel rakamla 201 ve yazýyla yalnýz ikiyüzbir kuruþdur” ve sol köþesinde “mehr-i muaccel 1500” yazýyor. Kâðýdýn sað tarafýnda “Zevc tarafýndan verilen eþyânýn beyâný” baþlýðý altýnda oðlan evi tarafýndan
verilen verilen eþya, adedi bildirilmek suretiyle sayýlmaktadýr: 1 kat yatak, 1 sandýk, 1 dastar, 1 [bakýr] asma, 1 [bakýr] tabak, 1 [bakýr] maþraba, 1 [gümüþ] tacortay [tepelik]. Kâðýdýn sol tarafýnda zevce tarafýndan getirilen cehize dâhil eþya
aded bildirilerek sayýlmaktadýr: 1 kat yatak, 1 kart altun. Bundan sonra þu ifade
yer almaktadýr: “Bâlâda muharrer zikrolunan ikibinbir kuruþ mehr-i müsemmâ ve
dokuz kalem eþyâ Göçevi karyeli Ýshak Aða mahdumu Halil Aða kerimesi Kâmile
Hatuna mehrine mahsus [mahsub?] olduðunu mübeyyin iþbu sahife tertib edilmiþdir. 7 Mayýs 338.”
Altta, Vekîl-i zevc: Elmalý karyeli Said Efendi (mühr). Vekîl-i zevce: Göçevi karyeli Nevfel Efendi (mühr).
En altta: Þühûdü’l-hâl: Göçevi karyeli Ýbrahim Aða, karye-i mezburdan Yakub
Aða, Elmalý karyeli Mýrtooðlu Mustafa Aða.

Beþinci vesika
Vesikalardan sonuncusu ve belki de en enteresaný 1926 tarihli olanýdýr. Çünki
bu izinnâme vesikasý, medenî kanunun yürürlüðe girdiði Kasým 1926 tarihinden
birkaç ay önce verilmiþtir. Dolayýsýyla henüz câri olan þer’î hukuka göre tanzim
olunmuþtur. Þer’iyye mahkemeleri kaldýrýlmýþ olduðu için, vesikayý veren makam
artýk asliye mahkemesidir. Bu husus dikkat çekicidir. Çünki 1924 tarihinde izinnâme verme salâhiyeti sulh hâkimine tanýnmýþtý. Bu vesikada bir yanlýþlýk yok
ise, kazâdaki asliye ve sulh hâkiminin ayný þahýs olmasý muhtemeldir.
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Vesikanýn en üstünde, o zamanlar âdet olduðu vechile Bismihi [Allah’ýn adýyla] ibâresi yazýlmýþtýr.
Sað köþede “Refahiyye kazâsý mahkeme-i asliyye dairesi”, ortada “Ýzinnâme”,
sol köþede de “Conur karyesi/Emr-i mürâfaa. Nüfus numerosu: 87” yazmaktadýr.
Vesikanýn sað tarafýnda þunlar yazýlýdýr:
Hâtýbe: Conur karyesinden Ahmed Tevfik kerimesi Münîbe
Hâtýb: Göçevi karyesinden Halil Aða oðlu Abdülcelil
Tesmiye edilmiþ mehir: (Boþ)
Vesikanýn sol tarafýnda ise þu ibareler okunmaktadýr:
“Karyenizde sakin üç numerolu hanede mukim Ahmed Tevfik kerimesi Münibe hanýmýn, Refâhiyye Göçevi karyesinde 20/5 numerolu hanede sakin Halil Aða
oðlu Abdülcelil Aðaya tenkîh edilmesine bir gûnâ mâni’ bulunmadýðý 1 Aðustos
926 tarihiyle müverreh Conur karyesinden mevrûd ilmühaberden anlaþýlmaðla,
velilerinin izni ve tarafeynin rýzâlarýyla þâhidleri muvâcehesinde nikâhlarýnýn akdolunmasýna izin verilmiþdir.”
Bu ifadenin altýnda damga pulu yapýþtýrýlýp mühürlenmiþse de, pul þimdi sökülüp düþmüþ durumdadýr. Vesikanýn en altýnda þunlar yazýlýdýr:
“Ýsm ve þöhretleri ve mehirleri mikdarýyle rýzâ ve muvâfakatleri bâlâda gösterilmiþ ilmühaber ile bil-irâe aralarýndaki îcâb ve kabule müsteniden bizzat
muvâcehemizde akd-i nikâhýn sâbit olduðunu tasdiken gerek ben ve gerek tarafeyn velî ve vekil ve þâhidlerin vaz’-ý imzâ eylerler.”
Vesikanýn en altýnda saðdan sola olmak itibariyle beþ kalem altýnda imzâ yerleri açýlmýþtýr:
Zevcenin þâhidi, [2.] þâhidi, vekîli (Boþ)
Zevcin þâhidi, [2.] þâhidi, vekîli (Boþ)
Zevcin velîsi, izn ve muvâfakatim ile (Boþ)
Zevcenin velîsi, izn ve muvâfakatim ile (Boþ)
Ýmam (Boþ)
Bu izinnâmenin alýndýktan sonra tatbike konulmadýðý muhtemeldir. Çünki
mehir maddesi ile imzâ ve mühr hâneleri boþtur. Muhtemelen nikâhýn akdi gecikmiþ, o sýrada medenî kanunun yürürlüðe girmesiyle izinnâmenin hükmü kalmamýþtýr. Belki de nikâhýn izinnâmeye iþlenmesinde teseyyüp gösterilmiþ, bununla beraber nikâh ilmühaberi hazýrlanarak nüfus idaresine tevdi edilmiþtir.
Çünki izinnâmenin mahkemece verilmesiyle fonksiyonu sona ermektedir.
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SONUÇ
1-Þer’î hukuk, nikâh akdini ehemmiyetine binâen diðer akidlerden farklý
mütâlaa etmiþ, iki þâhidin akid esnâsýnda bulunmasýný ve muayyen lafzlarýn kullanýlmasýný sýhhat þartý olarak aramýþtýr. Modern hukuktan farklý olarak nikâh veli ve vekîl tarafýndan da akdedilebilir.
2-Nikâh akdi, iki þâhid huzurunda taraflarýn karþýlýklý rýzâsýyla kurulabildiði
halde, müslümanlar arasýndaki nikâh akidleri, þer’î hukuka vâkýf bir kimse tarafýndan dinî bir merâsim çerçevesinde icrâ edilmiþtir. Medenî kanunla evlilikte belediye kaydýnýn esas alýnmasýndan sonra da, halkýn mühim bir kýsmý, imam nikâhý
dediði bu nikâhý da belediye kaydýnýn yaný sýra yaptýrmaya devam etmiþtir.
3-Müslüman hükümetler, ilk asýrlardan itibaren nikâh akidlerinin kâdý tarafýndan veya kâdýdan alýnacak izinnâme ile imamlar veya ruhânî reisler tarafýndan akdolunmasýný istemiþlerdir. Osmanlýlarda da nikâhlar böyle kýyýlmýþtýr.
XVI. asýrdan itibaren bu hususta mecburiyet getirilerek, kâdýdan izin alýnmaksýzýn kýyýlan nikâhlar geçersiz sayýlmamakla beraber, mahkemeler bu gibi nikâhlara dair nizâlarý dinlemekten yasaklanmýþ, son devirde ise kâdýlardan izinsiz
nikâh akdi yapan ve yaptýranlara cezâ öngörülmüþtü. Üstelik nikâh yaptýranlar
ayýca taþralarda hükûmet temsilcisi olan sipahiye resm-i arus adýyla nikâh vergisi öderdi. Bu da nikâhlarýn bir bakýma devlet kontrolünde olduðunu gösterir.
4-Ýlk devirlerden beri Ýslâm devletlerinde nüfus sayýmý yapýldýðý ve nüfusun
resmî sicillere kaydedildiði bilinmektedir. Emevîlerden itibaren mahkemeler de
verdikleri hüküm ve vesikalarý hususî sicille kaydederlerdi. Böylece nikâhlar da
resmî sicille kaydolunurdu. Osmanlý Devleti’nde kâdý huzurunda veya kâdýdan
alýnan izin üzerine imamlar tarafýndan kýyýlan nikâhlar, þer’iyye sicillerine kaydolunmaktaydý. 1881 tarihinden itibaren nikâh, talâk, doðum ve ölüm gibi vukuatýn
nüfus sicillerine bildirilmesini emretmiþ, aksine davrananlara cezâ öngörülmüþtür. Ancak sicille kaydolunmayan nikâhlar geçersiz sayýlmamýþtýr.
5-Nikâhlarýn resmî izinle muayyen vazifeliler tarafýndan kýyýlmasý ve nikâh, talâk
gibi vukuatýn tescili þer’î hukuk tarafýndan emredilmiþ deðildir. Ancak bunlarýn tatbiki þer’î prensiplere aykýrý da düþmez. Ýslâm hukuk tarihinde nikâhlarýn resmî makamlarca kýyýlmasý ve tescili, hükümdara verilen teþri (yasama) salâhiyetinin kullanýlmasýndan ibarettir. Nitekim hükümdar maslahat (amme menfaati) için mübahlarý emredebilir. Buradaki maslahat, isbat kolaylýðý ve aleniyetin teminidir.
6-Osmanlýlarda verilen izinnâmelerde, nikâhlarýn þâhidler huzurunda, taraflarýn rýzâsý ile, mehir belirtilerek ve velinin izni ile kýyýlmasý esasý yazýlmakta idi.
Böylece ülkede câri olan Hanefî mezhebinin hükümlerinden baþka, nikâhýn diðer mezheplere göre de sahih olarak akdedilmesinin istendiði görülmektedir.
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